
Plano  de  Ensino

Ano: 2021

Disciplina: Língua  Portuguesa  e  Ensino

Curso: Letras  Português  e  Literaturas  de  Língua  Portuguesa

Carga  Horária: 68  h

Ementa:  Subsídios teórico-práticos para o ensino da Língua Portuguesa. Identificação e
caracterização do papel do professor de Língua Portuguesa. Métodos e técnicas para o ensino de

Língua  Portuguesa  e  subsídios  para  o  uso  de  novas  tecnologias  de  comunicação.

Objetivos:
● Refletir  sobre  o  papel do  professor  diante das  propostas de  ensino contemporâneas. 
● Introduzir  e  refletir  acerca  das  bases teórico-metodológicas  que  fundamentam o  processo 

de  ensino-aprendizagem  de  língua  materna na  Educação  Básica. 
● Introduzir subsídios para o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação

(TDIC) no ensino da Língua Portuguesa.
● Realizar  atividades  de  práticas  de  ensino  de  leitura,   escrita,  oralidade e   análise   linguística.

Programa  da  Disciplina:

1. O papel do professor de Língua Portuguesa na contemporaneidade.
2. Objetivos do ensino de Língua Portuguesa.
3. Subsídios teóricos para o ensino de Língua Portuguesa:

3.1. Teorias da aprendizagem.
3.2. Concepções de linguagem.
3.3. Conceitos básicos: texto, gêneros  e  discurso.

4. Práticas sociais de uso da língua: encaminhamentos teórico-metodológicos:
4.1. Leitura.
4.2. Escrita/reescrita.
4.3 Análise linguística.

5. Ensino de Língua Portuguesa no contexto das tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC).

Metodologia  de  Ensino:
Estudos  individuais  e  em  grupos  por  meio    do   Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem; 



Atividades de leitura e compreensão de textos teóricos e de análises textuais por meio de livros,
e-book,  vídeos,  fóruns,  pesquisa. Práticas  de  elaboração de   atividades  de  ensino.
Formas  de  Avaliação:
A  avaliação  será  realizada  de    forma  continuada   e  levará  em  conta: 
a)  o  desempenho  dos  acadêmicos  no  desenvolvimento  das  atividades  propostas;
b)  a  participação  nos  fóruns; 
c)  pontualidade na  entrega   dos  trabalhos;
d)  realização  dos trabalhos avaliativos. 

Espera-se que os acadêmicos demonstrem capacidade de reflexão acerca dos pressupostos
teórico-metodológicos subjacentes ao processo de ensino/aprendizagem de língua materna, bem
como  de  elaboração  de  atividades  de  ensino.
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